BAHIA PRINCIPE SUNLIGHT

Costa Adeje

Sup.

Conheça as nossas vantagens
e divirta-se em grande
Check-in personalizado
Desconto em algumas
excursões
Programa de atividades
Minigolf
Ping Pong
Minidisco
Miniclub
Piscina infantil

Situação Na 1ª linha do mar com vistas para o
mar e La Gomera.
Quartos 510 quartos (Standard e Júnior Suite) com camas Twin e King size, casa de banho, secador e amenidades, ar condicionado,
ventilador de teto, telefone, TV-SAT, minibar
(cerveja e água), Wi-Fi (grátis para 2 dispositivos) e varanda ou terraço. Com custo: cofre
e Wi-Fi Premium. Júnior Suite com banheira
de hidromassagem, chuveiro e zona de estar.
Capacidade máxima Standard: 2 adultos + 1
criança ou 3 adultos e Júnior Suite: 2 adultos +
2 crianças ou 3 adultos.
Instalações e Serviços Wi-Fi em todo o com-

O mais especial

plexo. 4 piscinas (1 delas infinity pool com jacuzzi) com solário, jardins, espreguiçadeiras,
guarda-sóis e toalhas (com depósito). Também poderá desfrutar de 2 piscinas (uma delas para crianças) e um jacuzzi exterior. Miniclub. Centro de Wellness Spa (com custo e +16
anos): massagens, cabeleireiro e beleza. Ténis
de mesa, dardos, tiro com arco e ginásio (+16
anos) e no Bahia Príncipe Sunlight Tenerife:
ténis e minigolf.
Bares e Restaurantes Restaurante principal
tipo buffet com pratos vegetarianos, celíacos
e diabéticos (deve ser indicado à chegada ao
hotel) e zona para crianças. 4 rtes. Temáticos:

cozinha italiana e brasileira no Bahia Principe Sunlight Costa Adeje e cozinha asiática e
mexicana no Bahia Principe Sunlight Tenerife.
Para o jantar é obrigatório o uso de roupa formal. Snack bar, bar da piscina e bar lobby. O
cliente poderá aceder às instalações do Bahia
Principe Sunlight Tenerife exceto ao restaurante buffet.
Entretenimento Programa de entretenimento internacional para adultos e crianças (dia e
noite). Acesso ao Bahia Príncipe Village.

24 hrs Tudo Incluído.
Localização privilegiada com espetaculares vistas para o oceano.
Transporte gratuito à Playa de Las Américas.
Piscinas de grandes dimensões e uma piscina infinity até ao mar.
Grande oferta gastronómica.
Atividades dentro do hotel: Aulas de polo aquático ou aeróbica na
piscina do hotel; pode divertir-se com o nosso karaoke e minidisco na
Bahia Principe Village e desfrute de um espetáculo Canário.

JUNIOR SUITE

